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Model N 10-2

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente/openbaar Iichaam waar
een centrale stemopneming wordt verricht

De verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe
in maar12023

Gemeente

Kieskring

Nijkerk
Waterschap Vallei en Veluwe

1a. Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau

15

Adres/locatie stembureau

De Kruyf Mechanisatie B.V.
Appelsestraat4 c, 3862 PH, Nijkerk

Dag Maand Jaar

15-03-2023

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:00

íb. Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)
Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaar

Datum /í /t Lozz
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

V 
," telling vond in het stemlokaal plaats.

tr De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie:

Tijd (van - tot)

I l ao1

)

1. Stembureau, locatie en openingstijden



2. Aanwezigheid stembureauleden

Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was.

Voorlette(s) Achternaam

Aanwezig op het stembuÍeau:

Dag Maand Jaar

van den Brink - van Dasselaar t5 o3 ?o z3 3o

H.E.

H.

Lozeman

de Bruin

Ió 30

H. van Doorne

o7 oe

ooc
"-t

oo
t3 3o

l3o

J \Mersma tbl) b 2o2z

B. Hiemstra \5 03 2023

J

t 0 Zo L)

0 a

o o

Tijd (van - tot)

t 3o

i ttl oo

I r.{ oo
rB 30

t 30

1 tp

t30

,t)

+a

[T-l



3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen rn bij A, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem-

of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen(om te stemmen in een andere
gemeente)

Totaal aantal toegelaten kiezers (A + B + C = D )

A 6gt
B 9z

Tel op +

c o

Z

4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H).

Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 7 rB

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Totaa! aantal getelde stemmen ( E + F + G = H )

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Vetulaar dat op de volgende pagina.

Tel op +

F LI

G 5

D

H 721



5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten

ls er een verschil Íussen het aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

a NEE - Ga dan door naar rubriek 6.

O JA - Verklaar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd.

Ër zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er meer zijn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan.

Aantal keren dat er een stembiljet teveel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere vefulaingen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan.

2

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere veilaingen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)

Voak do?)d rv\oor ,prÍiniL ntPF oan\d-L.^
J )

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil



Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmefuingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar, er staat meer dan
één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
vefulaad, het resultaat van de telling wordt niet bekend gemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-vehaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de kiezer. Heeft
het stembureau een reactie op het bezwaar2 Noteer die dan ook.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

h lor/ h

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was geen

tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
ste ml oka al bei'nv loedde n d e ki ez e r.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

6. Bezwaren van kiezers

Onregelmatig heden of bijzonderheden



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stemburcauleden die bij de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Let op: U vult in rubiek I alleen de namen n.
Vervolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek 9.

Naam voozitter

H LozArn,z"n
Namen stembureauleden

,l yo,h d2n Bn'nL"- van bus< doc,r
H t/on l?:orn P.

H d o Evuin
1 W\prs r^n a

,|

2

3

4

5

66

T- Docvíne-\"t0,nnur7



Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

Zet in elk vakje eén cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Lijstnumm€r en lijstnaam Aantal stemmen

1-WD L 1
2 - ChristenUnie 5 L

3-CDA b I

4 - Water Natuuíijk 3 I
5 - Partij van de Arbeid (P v d A ) 5
6 - Staatkundig Gereformeerde Parti.l (SGP) \ 2 b
7 - Lokaal Waterbeheer \ 5
8 - AWP voor Water, Klimaat en Natuur 2 S
9. sOPLUS b
10 - Ondernemend Water b
11 - Partij voor de Dieren I 6
12 - BBB 2 q B
13 - Belang van Nederland (BVNL)

I 2
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

nbaar lichaam in een

Bijlage 2: uitkomsten per stembureau

Vul voor leder stembureau afzonderllJk deze blJlage ln.

Nummer stembureau: 15

Locatie stembureau De Kruyf lAechanisatie 8.V., Appelsestraat 4 c,

3862 PH Nijkerk

1. Aantal toegelaten kiezers

vul hieronder de aantallen m zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 5 van het proces-verbaal van het

stembureau).

Aantal geldige stempassen A 637

B 92Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifteliik of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tot de stemmlng toegetaten klezers (A + B + C = D)

c 0

2. Aantal getelde stembl[etten

vut hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelíik stembureau.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembll.ietten

Het totaalaanÍal getelde stembllJetten (E + F + G = H)

'Tet voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist ziin uitgebracht bii elkaar op

E 721

Jel op r

F 4

G 5

730

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aanta! getelde stembiljetten

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek '1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H)gelijk?

tr Ja, ga verder met rubriek 4.

maar een gegeven voor meer
E of s en neem de over. Ga daarna met rubriek 4.

! Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

Païina L /L7

729D

H



Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelUk stembureau de stem(plus)passen, kiezerspassen en

volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aanlal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifteliik ol via ingevulde stem'of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemoente)
op+

Het aental tot de stemming toegelaten kiezers doot het gemeenteliik
stemburaau. Tel opl A.2 + 8.2 + C.2 = D.2

ls het aanlat toegelaten kiezers ( D.2 ) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H ) geliik?

tr Ja. Ga verder met rubiek 4

Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.
Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het yerschrT tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getetde stembiljeften. Vermeld hoe vaak hier sprake

van was Er kan meer dan één verklaring ziin.

Mogolijko verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was.

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Pagina 2 /t7

A.2

8,2

c.2

D.2

tr

D

Vaak geteld en verschil niet gevonden.



Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

4. Bil gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

E Nee.

! Ja, er zijn stembilletten/stem(plus)passen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden zijn in aparte pakken verpakt en

verzegeld en overgebracht naar hel college van burgemeester en wethouders van de gemeente'

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewiizen oÍ kiezerspassen dat is aangetroffen'

Pagina 3 /t7



Model Na 3L-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat

(Afhanket'rjk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke liist één, twee, drie of vier.)

Lijst: 1 WD
Zet in elk vakje éen cijfer. Begin rechts, met het laatste cUÍer.

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

ulder, S.E. (Sjoerd) (m) I t3!0t
2

7

1

llrl

llll

1

tlll

rt!!

6

4 7

1

2van der Veen, B. (Bas) (m)

3van de Wolfshaar, A,A. (Angèle) (v)

Haklander, l.E. (lrls) (v)

Diikman, M.C. (MaÍie Claire) (v)

6Rutgers, G.A. (Toon) (m)

7Bllwaard, W. (W6sley) (m)

Kiol, M.A. (Marc) (m)

Ide Jong, M.l.C.A. (Myrlam) (v)

Vennls, H.F.T. (Richard) (m)

11Rulls-Boersma, L.M. (LllY) (v)

12de Boer, W. (Wiebe) (m)

't3Hardam-Postma, G.J. (Gerda) (v)

Linnonbank, R.H.A. (Remco) (m)

'15van Swam, R.M. (Roel) (m)

'16Tlbbon, M.D. (Manon) (v)

17NooÍdstar, N.A. (Niels) (m)

18Dekker, D.R. (Dlrk) (m)

1SMackay, E. (Erlc) (m)

20

2',1

22

23

24

25

Totaal

Pagina 4 /17
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 2 ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciifer

Naam kandidaat &
kandidaatnummor

DiJk, C. (Carlo) (m)

Naam kandidaat &

den Brink, W.H. (Wout) (m) ttt!

9

I I ltl
I I l1l

1

tttl

ttll

I t3t7l

!l!

2

tttl

2

M1!
ttll

tl!

ttll

3

ra! I a5t4l

1

2LokhoÍst, O.A. (Andró) (m)

3Kramor-Schutts, M.M. (Margrest) (v)

4Zandvoort, M. (Mark) (m)

Vlug, R.J. (René) (m)

6de Hoer, C. (Kees) (m)

1Verdam, J.H. (Jos) (m)

IKrabbondam, J.M. (Janneke) (v)

9Zosteman, N.J. (Nlols) (m)

10van den BÍlnk, G. (Gljs) (m)

11Sloots, J.R. (RolÍ) (m)

12Van Aller, J. (Koos) (m)

13de Heer-VeÍhslJ , J.M. (Jolanda) (v)

't4van Harten, D.J. (Davld Jan) (m)

15den Uijl, C.H. (Kees) (m)

í6Walravon, M.M. (Margrlet) (v)

17de Vos, P.J. (PleteQ (m)

18Treop-Wolfswlnkol , M.H. (Marleen) (v)

19van de Poll, J. (Jaap) (m)

20van de Fliert, M.J. (Maarten) (m)

21Plug, P. (Pleter) (m)

22van don HaÍdenberg, P.A. (Allce) (v)

23Kers, M.W. (Marlnus) (m)

24Markus, M.H. (Huig) (m)

25Urbach-Bakker, E.J. (Llesbeth) (v)

26

27van den Berg, W. (Wlm) (m)

28Zomer, J.Y. (Judith) (v)

29van Dijk, T.A. (Tonnis) (m)

30Bruins, R.M. (Roy) (m)

3íKwant-van Lagen , D.J. (Dlanne) (v)

32DijksteÍhuls, H.L. (HaÍko) (m)

33van Laar, H, (Hendrlk) (m)

34van der Hside, J.S. (Johan) (m)

35van't Hoog, P. (Poter) (m)

36Dlk-Faber, R.K. (Carla) (v)

37van den BrandhoÍ, G.J. (Gorard) (m)

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaal 1 Subtotaat i Z

Totaal (1 + 2l

Pagina 5 /17
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 3 CDA i

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijÍer

Naam kandldaat &

kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

den Essenburg-APPeldoorn, J.
der Tas, M.AJ. (Marla) (v) ! t2l5t

4

I I ltl
1

trll

tl

!l 1

I l2l2l

,l

trll
tlll

1

!lr!

llll

l!!!

ll

!tll

ttll

llll

1

4

6 1

tlll
!ll

0

! l6lí!

1

2PansleÍ, G.À (Albert) (m)

3van deÍ Houdon, W.J.T. (Wlmlan) (m)

4Bronswilk, J.J. (Jeroen) (m)

5Obbtnk, M. (Mark) (m)

6Versteog, M. (Martun) (m)

7Sp6kschoor, AAL.M. (Arno) (m)

8HaÍdeman, M. (Michel) (m)

IDorrostun, Taal D.J. (Dldi) (v)

10Hslsen, T.P.G. (Dorus) (m)

11Bokke13, H.J. (Harry) (m)

't2te Brake, D. (Dick) (m)

13Dooper, H.F. (Hessel) (m)

14Koolowiln, T. (Tlnoke) (v)

15van Hemmen, D.H.À (Dlck) (m)

í6Kernp-van do BÍug, J'M. (Annemarle)

17van't Land, E.J. (Bert) (m)

í8SeldenrUk, P. (Pi€tor) (m)

19van Dllk, J.W.A. (A!J6) (m)

20Kloostffinan-Barnsvsld, A.E. (Anlta)

Ív)

21de Jong, J.L. (Jeroen) (m)

22Egtborts, N.J.G. (Koos) (m)

23Dukstra, J.G. (Jan) (m)

24Lucas, P. (Peter) (m)

Zuidwijk-van Lonths, M'D. (Dity) (v)

26

27Kremers, R. (Roel) (m)

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

u
45

46

47

48

49

50

Subtotaal Subtotaal i 2

Totaal (1 + 2l

Pagina 6 /17
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 4 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één ojfer. Begin Íechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

A.T.F. (Astrld)

Naam kandldaal &

kandidaatnummsr

A.M. (Lex) tll!I t2t7 a

2

2

I I ltl
I I Ií!

2

!tll

tl!

!rll

!ll
ttll

tlll

rtll

tlrl

lll!
1

!tll
tlll
tlll

1

3 7

tl

0

l3l7l

1

2van Ultort, D.H. (Dlrk)

3Sterk, M. (Marloleln)

4de Goede, H.P. (Hans)

5Holtslag, M. (Mark)

6van Klaveren, E.S, (Sverre)

7EUkslenboom, M.J. (Greet)

8van Es, T.A.M. (Theo)

9van doÍ Vogto, F.G. (Fenneke)

10van der Marel, N. (Alco)

11de GraaÍ, Y.H.P. (Yvonne)

12Hordijk, J.W.H. (Jelle)

't3Felllnger, M. (Mariken)

'14Zwetsloot, M.A,C. (Monlque)

15Schmltz, M. (Marc)

't6van Blesbergsn, M.J. (Rlra)

17Bulthuls, J. (Jeroen)

18Engelsma, S.R.E. (SoPhle)

't9Meeuwlssen, M.A,T. (Margo)

20Boswilk, H. (Henk)

21van Oostenrilt Bruljn, M.E.H.

tMeriattel

22Godschalk, M.C. (Marcel)

23van Geruon, M.H.F.M. (Monlquo)

24Dirkx, G.H.P. (JooP)

25van't Hul, B. (Bea)

76

27Beelen, H. (Hennle)

28Viss€r, S.J. (Sjlrk)

29RulJter, J.C. (Jacob)

30Weljons, S.l.H. (Moon)

3íBakker, J.W. (Judo)

32KoÍevaar, A.W. (ArJen)

33Baart, P.C. (Paul)

34teÍ Maten, F. (Frans)

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

-l
":

I-l

.".".

Subtotaal : 1 Subtotaal 2

Totaal 11 + 2l
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 5 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.)

Zet in elk vakle één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cUfer'

Naam kandldaat &
kandldaatnummar

M. (Mathilde) (v) M4t

1

llll

tll!

llll
!lll
tl!!

rtll

5

,|

2Brands, T. (Tom) (m)

3van Bruggen, S. (Llnoke) (v)

4de Reus, J. (Jack) (m)

5Vsonstra, A (Bèrt) (m)

6Krugsman, N.A. (Annet) (v)

7de Jong, H.J. (HarrY) (m)

Ede Kru[f, C. (Kees) (m)

o
Bos, W.E.C. (Wilco) (m)

't0Vloomlng, O.K. (Otto) (m)

11Spltteler, P.G. (Pstsr) (m)

12WestorhoÍ, D. (Dirk) (m)

13Bulst, S. (Slobren) (m)

14Dol|é, J.c. (Rik) (m)

15Kelanl, S. (Sipan) (m)

16Kuiper, D.C. (Dlco) (m)

't7Mast, P.A.M. (Pster) (m)

18§tapper€ósman, M.L. (Marle LuPó)

ív)

19Krulthof, J.G. (Johan) (m)

20Nab, de Vrlès H.l. (Ellen) (v)

21KrBoÍt€nberg, W.À (WillY) (m)

22van Dilk, E.M. (Licsboth) (v)

23Weeda, H.J. (Rlta) (v)

24

25

Totaal
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 6 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &

kandldaatnummoÍ

der Wlnd, H.J. (Henk)

Illl
I l1l3l

7

2

tl 2

9

3

4

6

4

1

2

I I lll
tlll

tlll

tll

t!!l

tlll
tlll

1 2 6

1

2van Vrooswuk, B.J. (Berf)

1
Polinder, L. (Lambort)

4van de, Weerd B. (Breunls)

5van der Poel, A.J,M. (Johannes)

GKomp, B. (BaÉ)

7van Lagen, G. (Gerrit)

IBoer, A.M. (Hans)

IHazsleger, W. (Wout)

10Schaap, W. (Theo)

11van den Brook, B.J. (Barend)

12van de Pol, R,T. (Tom)

13Hazeleger, F. (Frans)

14Bouw, E. (Edwln)

't5wllnna, B.E. (Elbert)

16Muldor, M.G. (MaÍco)

17Ploeg, G. (Gert)

'18
Kleln, A.J. (ArJan)

'tsBoswUk, G.W. (Gsrwln)

20van Dlrkhulzon, E.H'P. (Pieter)

21

?2

23

24

25

Totaal
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Model Na 3L-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 7 Lokaal Waterbeheer

Zet in elk vakje één cijfer. Begin Íechts, met het laatste ciiÍer'

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

H. (Hendrik)Hartskamp, H.J. (Henk-Jan) I I tgl

I I ltl

tlll

3

tlll

rtll

tl

tll!

tlll

tll

I I lll
llll
rlll

!lll

1

1 5 0

I !íl5l

I

2Hosvo, G.W. (Wlm)

3Sanders, N.P.C. (Noölle)

4Heddema, A. (Ton)

5van Bentem, C.D. (Daniélle)

6Hazelaar, R.G.H. (Reln)

7van Noort, G.J. (Gert Jan)

IBor, M.K. (Rien)

9van Dieren, K. (Klaas)

10van dEr Salm, R.A,J. (René)

11van der Kolk, M.K' (Monlque)

12to Pas, G.W. (Gorwin)

13Birstarbosch, J. (Jan)

14Hazologsr Demmers, G. (Gabrlölle)

15Klandermans, P.G. (Plet)

16Stutvoet, J.B. (Jan)

17Noorloos, B.G. (Ben)

't8Velthuizen, O.P' (oswald)

19van derWeerd, R.A. (Ronald)

20van den Wldenberg, J.A'G.M. (Judith)

21Henken, H.G. (Hennle)

22van den Brlnk, Jansen C. (Corrle)

23van Leeuwen, J. (Johan)

24van Schaik, P. (Peter)

25van Aperen, l.P. (lgor)

26

27Wessel, H. (Hsnk)

28van der Linden, V.S.C. (Vinc€nt)

29van Limburg, G.J.J. (Jan)

30Kouwenbarg, E.R. (Edwin)

31van Loo, E. (EveÉ)

32van dor Kolk, J. (Jan)

33

34

35

36

l7

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaal Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)
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Model Na 3L-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 8 AWP voor Water, Klimaat en Natuur

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

M. (MaaÉen) (m)I !11 2l tlllMegen, J.G.W. (Ron) (m)

3

1

llll

tlll
2

llll

tlll
tlll

Ir I

tlll

tlll

lll

t! i6r

2 4

tlll

rlll

tll
tlll
tlll

1

,l2lsa

1

2van Vlerssen, M. (MaaÉen) (m)

3Pham, N.T. (ThY) (v)

4Taal, J.M. (Jiska) (v)

5Ehrenburg, H. (HlllebÍand) (m)

6Hulbers, M. (Mallke) (v)

7ln 't Veld, M. (Martlrn) (m)

Ivan Ovorbeek, T.ÀA. (Theo) (m)

IAlka9, A. (Ahmet) (m)

10Wekx, C. (Constantlrn) (m)

1'lSchuur, W.A. (Wlllam) (m)

12van DoÉ, A.C.À (Andrles) (m)

13van Duin, A"M, (Armande) (v)

't4Bross6Í, A.H.M. (Ton) (m)

15Jonk€r-Veons, A.G.M. (Allce) (v)

16Erulch, F.P. (Florls) (m)

17Hlskomuller, W.G.M. (Woutor) (m)

18Zech, W. (Wijnand) (m)

19MoueÍ, D.G. (Douwo) (m)

20Reijerman, M.P' (Mark) (m)

21Marinkov, M. (Mlllca) (v)

22van Dilk, T. (Tlm) (m)

23Paul, C.A (Ceos) (m)

24Nooijen, W.F.J.M. (Wlm) (m)

25LensvelhRuijs, Q.E. (Qulrine) (v)

26

27Burgman, R. (RorY) (m)

28Manders, P.G.A. (Paul) (m)

29Voorn, H.L.E. (Hsrman) (m)

30van Dlik, J.C. (Hans) (m)

31Mellvogel-Volk, S.T. (Tatlana) (v)

32Postma, H.J.W. (Herman) (m)

33Polde Vlsser, J.C. (Jacquelino) (v)

34van der Meulen, E.H. (Edlth) (v)

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

I

I

Subtotaal Subtotaa! 2

Totaal (1 + 2l
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: ISOPLUS i

Zet in elk vakje één ci.ifer. Begin rechts, met het laatste cijfer'

Naam kandldaat &

kandldaatnummeÍ
I

lsprik, G.C. (Gerrit) (m) t1tít
3

llll
tlll
trl

1

tll!

!tll

!lll

rtll

tlll

tlt
tlll

11

6

1

2HaÉ, A.E.M. (Annelles) (v)

3Gorms, J. (Jakob) (m)

4Pastoor, H.H. (Honrl) (m)

5Walraven, P. (Paul) (m)

6MayE, J.W.A. (JooP) (m)

7Bouwman, W.W.M. (Wil) (m)

8van Loon, J.C.A. (John) (m)

svan Heuck€lum, J. (Jan) (m)

10Tollenaar, R. (Rob) (m)

11Sonders, F.G. (Frans) (m)

't2van Barnevold, F. (Frlts) (m)

13Plekema, F.W. (FÍlts) (m)

14Hogonkamp, J.L.G. (Annle) (v)

15Jacobson, E.M. (Els) (v)

't6Böhm, J.F. (JooP) (m)

't7Krss, J.D. (Anio) (v)

18Lodder, L.H.B. (Leendert) (m)

19van Straten, À (Anton) (m)

20Donker, ÀC. (SJanla) (v)

21

22

23

24

25

Totaal
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 10 Ondernemend Water

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciifer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

M. (Martlne) (v) I I t4l

rll 1

1

ttll
ttll

tlll

Illl

!lll

tlll

!lll

6

1

2Reusken, H.J. (Holn) (m)

3Sinke, J.C. (AnJa) (v)

4van Es, A. (Ad) (m)

5do Haas, B. (Bas) (m)

6Voortman, H.A. (Ton) (m)

7van Voolon, W.H. (Wlm) (m)

IBrulnlnk, E. (Erwln) (m)

IDurloux, F.P.J. (Frans) (m)

í0Kardolus, J.P. (Jouke) (m)

11Schut, D.H. (Dlrk) (m)

12

'13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Totaal
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 11 PaÉii voor de Dieren

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cufer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

R.A. (Arlan) I I tsl

7

I I lZl
tlrl

1

t!!l

tlll

ll!!

! ! ltl

ttll

!lll

tlll

1 6

í

2Molonkamp, R.W. (Rob)

a
Fransen, C.P. (Carla)

4Lle A Kwle, A.M. (Mark)

5do Jong, J.P,M. (Jacquellne)

6van Vliet, W.M. (Nanzz)

7Gudden, P.J. (Peted

IFesnstra, H.M. (Hlske)

9van Hassel, F. (Falco)

10van Leouwen, P.E.J. (Paul)

11Moul[n, M, (Maalks]

12Battsau, J.M. (Jesseka)

13

14

15

't6

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Totaal
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 12 BBB
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciifer

Naam kandidaat &
kandldaatnummel

Hertog, E.W.J. (Erik) t2!3t 8l
,l 5

2 5

,|
1

I I lí

ltl!

llll
tl!!

7

It t2a

tl!

1

tlll

llll

llll

3 0 0

I

2Klaassen-Broekhulzen, C. (Carola)

3Davelaar, D. (Dlck)

4van Dijk, D. (Dick)

5Flnnoma, J.M. (Jochem)

6Ubblnk, W.H. (Horman)

7Engelb6rtink, W.A.À (Wout)

IWarnas, A. (Allard)

Ids Groot, J.F. (Jan)

't0Adams, J.W. (Jan)

'11Kos, G. (Gljs)

12Steinmetz, P.A. (Piet Hein)

13Nooteboom, A,H. (André)

14

'15

16

't7

18

19

20

21

22

23

24

25

Totaal
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 13 Belang van Nederland (BVNL)

Zet in elk vakje één cUÍer. Begin rechts, met het laatste ciifer'

Naam kandidaat &
kandldaatnummor

E. (Erlk) (m) t7 t

6

llr!
tlll
tlll

llll
tlll
tlll

tlll

Itl!

!lll

1

2Kolmus, R,F. (Rob€rr) (m)

3Huisman, W.D. (Wlm) (m)

4coosaens, F.J.M. (Frank) (m)

6

7

I

o

10

11

't2

13

't4

15

'16

17

't8

19

20

21

22

23

24

25

Totaal 1 3
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

ls er voor een of meer l[sten sPrake van een verschil tussen eneziJds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals vastgesteld

het stembureau, en anderzlJds het aantal oP deze

voor het openbaar llchaam?

lUst ultgebrachte stemmen zoals vastgesteld door het gemeentelUk

D Nee

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

E Ja -> Vul de navolgende tabet in en geef zo mogeliik een verklaing.

Lijstnumm
eren-
naam

Reactio gemeentelijk
stembureau/stembureau voor het

openbaar lichaam oP het vorschil

LlJsttotaal zoals vastgesteld
door gemeentelijk
st€mbu16au/stem-bureau
voor het openbaar lichaam

Lljsttotaal zoals vastgesteld door
stembureau

Er is een verschil, omdat er 2 stembiljetten meer zijn

geteld op 16 maarl dan op hst stembureau.3001.2: BBB 298

uit anderestem13t213: Belang
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